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Bij het Repaircafé kunt u kleine reparaties laten verrichten, 

Neem vooral uw defecte apparaat mee (bijvoorbeeld fiets of 

koffiezetapparaat). Wie weet kunnen deze nog gerepareerd 

worden. 

 

Repaircafé is iedere 2e zaterdag van de maand. 

U kunt nog bij het repaircafé terecht op 11 juni, 

daarna is het vakantie tot 10 september. 

Locatie: Dr. Kuyperstraat 221, Weert Tijd: 13.00-16.00 
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Seniorenvereniging 
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WIJKFEEST  “AAN DE BRON” 2016 

Zondag 26 juni nemen wij voor de vijfde keer  deel aan het Wijkfeest  “Aan de 

Bron”. Wij zouden het fijn vinden U, als lezer van het Wijkblad, op onze stand 

te mogen begroeten. Graag informeren wij U over onze vereniging en over de 

activiteiten die wij wekelijks aan senioren aanbieden. Natuurlijk ligt er voor U 

het schitterende blad de Nestor klaar en een ander aardigheidje. Graag tot 

ziens op zondag 26 juni!  

 

KLEDING INZAMELACTIE 

 Graag komen wij al uw oude kleding (textiel, schoenen, handschoenen, petten, 

sokken, ondergoed, handdoeken, badlakens),  mits droog en schoon  bij U 

ophalen en brengen die naar de Sponsorwinkel. De opbrengst komt ten goede 

aan activiteiten voor de senioren in de wijk.  Voor het ophalen van een partij 

kleding kunt u bellen naar telefoonnummer:  524085. 

Bij voorbaat hartelijk dank! Dank ook aan “Opslag Weert”. 

Wij mogen bij hen, gratis, gebruik maken van een 

opslagruimte,  zie  www.opslagweert.nl. 

 

 

 

COLOFON 
 

REDACTIE: 

Stichting wijkraad de Biest 

Postbus 345 6000AH Weert 

e-mail: wijkraaddebiest@outlook.com 

INGBank: NL72INGB0002934720 

 

AAN DIT BLAD HEBBEN MEEGEWERKT: 

leden van Wijkraad de Biest 

K.C. aan de Bron 

Gemeente Weert 

Humanitas Weert 

KBO 

Werkgroep Wei-jershof 

Toon Hermanshuis 

En anderen 

 

Het wijkblad verschijnt vijf keer per jaar. 

In het wijkblad wil de wijkraad van de 

Biest u zo goed mogelijk informeren over 

wat er gebeurt in uw eigen wijk. 

 

Wilt u zelf een artikel aanleveren voor het 

wijkblad? Mail de tekst als Word-bestand 

en de foto’s los als .jpg 

 

BIESTBLOG.NL 

Op de website biestblog.nl vindt u 

informatie over de wijk de Biest, de 

wijkraad, verenigingen en ander nieuws. 

Ook kunt u de wijkkrant digitaal bekijken.  

 

Abonneer u op de emailservice van 

www.biestblog.nl door middel van de link 

linksboven. U ontvangt dan een melding 

als er nieuws op de site is. 

 

Wilt u een bericht of wetenswaardigheid 

van u zelf, uw vereniging of uw zaak op 

internet? Stuur een mail. Wij proberen het 

zo snel mogelijk op Biestblog.nl te 

plaatsen en zo komt het automatisch ook 

op facebook en twitter. 

 

VERGADERDATA WIJKRAAD DE BIEST: 

10 mei, 14 juni, 19 juli, 6 september, 

18 oktober en 29 november. 

Wilt u weten hoe het toegaat op een 

vergadering en wat er wordt besproken, 

meld u dan even aan via 

wijkraaddebiest@outlook.com 

dan laten wij u weten op welke locatie 

de vergadering zal plaatsvinden. 

 

Mensen die mee willen werken met 

de wijkraad zijn van harte welkom. 

Zij kunnen zich opgeven via 

wijkraaddebiest@outlook.com 

We zijn altijd op zoek naar mensen 

die het leuk vinden om met de omgeving 

en de wijk bezig te zijn.  

 

WIJKBLAD: DEADLINE INLEVEREN KOPIJ:  

18 juli (bezorging ± 5 september) 

10 oktober (bezorging ± 14 november) 

 

 

SENIOREN VERENIGING ALTIJD JONG 

EN DE KBO 

Als seniorenvereniging zijn wij lid van de provinciale 

en landelijke koepelorganisatie voor ouderen, de 

KBO. Belangrijkste doelstelling van de KBO is: 

"voorwaarden te scheppen die het mogelijk maken, 

dat senioren volwaardig en zelfbewust aan de 

samenleving kunnen deelnemen”. 

 

 

http://www.opslagweert.nl/
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
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WAT DOET DE KBO ALLEMAAL VOOR HAAR LEDEN 

 10 keer per jaar het magazine Nestor (ook digitaal). 

 Nestorvoordelen: Mooie producten tegen KBO prijzen. 

 Korting op energie door het Energiecollectief van de KBO. 

 ledere twee weken de digitale nieuwsbrief KBO Nieuws. 

 Belastingservice: hulp bij de belastingaangifte. 

 Hulp bij Wmo aanvragen, en bij keukentafelgesprekken,                                                             

door goed opgeleide seniorenadviseurs. 

 Voorlichtingsbijeenkomsten en huisbezoek m.b.t. veiligheid 

 De Service- en Juristentelefoon beantwoordde in 2015 

3.554 vragen van leden. 

 De collectieve KBO-zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea. 

 Alle ziekenhuizen in Nederland zijn door de KBO getoetst op 

seniorvriendelijkheid,  ook het St Jans Gasthuis. 

 Tabletcursus voor ouderen door opgeleide tabletcoaches. 

 Voorlichten over het gebruik van door  DigiD. 

SUCCESSEN VAN DE KBO IN 2015 

 Een eigen Nibud-onderzoek bracht  echte cijfers over koopkracht van ouderen aan het licht. 

 Bij vicepremier Asscher is aangedrongen op koopkracht-reparatie voor ouderen. 

 Er is aandacht gevraagd voor het feit,  dat de pensioenen al jaren niet meer geïndexeerd zijn. 

 De brandveiligheid is van seniorenwoningen is hoog op de agenda gezet. 

 Post NL luistert naar de KBO en laat brievenbussen op centrale plaatsen staan. 

 Uitstel van de mantelzorgboete (maximum inkomen per adres)  is gelukt, nu nog afschaffen. 

 De KBO heeft vier voorstellen voor het belastingplan naar de Tweede Kamer gestuurd. 

 Dat de uitgiftekosten van medicijnen uit het eigen risico gaan.      

 

 

De KBO vertolkt in Den Haag, maar ook in Weert, de stem van de 

ouderen, een stem die anders niet gehoord wordt. Politici gaan vragen 

stellen over feiten ,waar de KBO aandacht voor vraagt. 

Maar de KBO is meer dan een belangenbehartiger. De afdelingen van 

de KBO vormen ook een warme en solidaire vereniging.  Senioren met 

elkaar en voor elkaar! 

 

LAATSTE CLUBMIDDAG VAN DIT SEIZOEN: 

Donderdag  21 juli sluit Altijd Jong het seizoen op feestelijke wijze af en 

op maandag 5 september starten onze wekelijkse activiteiten weer.  

Vakantieproject:  Op dinsdag 24 mei vindt er een overleg plaats tussen 

o.a. Zorgcentrum Hieronymus, Psycho Sociaal Werk en Senioren-

vereniging Altijd Jong. Zo mogelijk willen wij willen samen een zomer-

activiteit organiseren. Als dat gaat lukken, ontvangt u daar t.z.t. 

informatie over.  

 
 

 

 

WIJ WENSEN U 

EEN FIJNE ZOMERPERIODE 

 

 

CONTACT 

Seniorenvereniging Altijd Jong  

Secr. T. Janssen-Beris 

Tromplaan 152  6004 ES Weert 

E-mail: T.Janssen1946@kpnmail.nl 

Tel: 0495 524085 

Bank: ABN-AMRO IBAN 

rekeningnummer: 

NL 18 ABNA 0 57 50 20 407  

t.n.v. Seniorenvereniging Altijd Jong. 

 

mailto:T.Janssen1946@kpnmail.nl


 
 

De wijk de Biest is een van de oudste en meest historische buurten van Weert na de 

binnenstad. De  samenstelling van de bewoners is gekleurd en zeer verschillend. Er wonen 

mensen die er al meer dan 50 jaar wonen, maar ook jonge stellen. Dat maakt onze wijk 

interessant en prettig om te wonen. Belangrijk om prettig te wonen is het dat je je buren 

kent. 

De wijkraad zet zich in door activiteiten te organiseren en ondersteuning van activiteiten, dit 

alles om mensen samen te brengen en voor een betere buurt.  

 

4 
4 

We willen nieuwe buurtbewoners verrassen met een presentje. Weet u dat er een 

nieuwe bewoner in de wijk is komen wonen? Laat ons dat weten, dan gaan wij ernaar 

toe met een presentje van de wijkraad.  
 

Ook verwelkomen we graag alle baby’s die op de Biest worden geboren. Dus als u 

papa of mama geworden bent, of kent u iemand die een kindje heeft gekregen, neem 

dan even contact met ons op.  

 

De gemeente Weert wil graag met inwoners in 

gesprek gaan over de aanpassingen in het (onder-

houd van het) openbaar groen. Daarvoor organiseert 

de gemeente enkele bijeenkomsten tussen maart en 

augustus 2016. De datums van deze bijeenkomsten 

zijn nog niet bekend. Deze vindt u zo snel mogelijk 

op www.weert.nl. 

Tijdens de bijeenkomsten kijkt de gemeente samen 

met de inwoners op welke plaatsen en op welke 

manier het openbaar groen op een aantrekkelijke 

manier kan worden aangepast. 

 

De gemeente Weert is bezig met een omvangrijke 

bezuinigingsoperatie. Op allerlei taken van de gemeente 

moet worden bezuinigd. Ook in de openbare ruimte 

moeten structurele bezuinigen worden behaald. De 

gemeente Weert heeft veel openbaar groen in beheer. De 

kosten van dit beheer vormen een groot deel van de 

begroting van de afdeling Openbaar gebied. 

In 2018 moet structureel € 300.000,- bezuinigd worden op 

het openbaar groen. De gemeenteraad heeft ingestemd 

met de uitgangspunten van de aanpassingen en daarmee 

opdracht gegeven voor de uitvoering van de bezuiniging. 

 

 WELKOM OP DE BIEST  

 

BIJEENKOMSTEN AANPASSINGEN 

AAN HET OPENBAAR GROEN 

 MINDER ONDERHOUD 

In de periode van 2016 tot en met 2018 wordt er minder 

geschoffeld en gemaaid. Dit betekent dat het onkruid 

tussen de beplantingen hoger wordt, voordat er wordt 

geschoffeld. En het gras groeit hoger voordat het wordt 

gemaaid. De gemeente blijft zwerfafval opruimen. Het 

onderhoudsniveau daarvan verandert de komende drie 

jaar niet. 

 

STRUCTURELE VERANDERINGEN 

Met het verlagen van het onderhoudsniveau zijn we er 

nog niet. In de komende drie jaar wordt gekeken of er 

structureel veranderingen in groenelementen kunnen 

worden aangebracht. Er kan worden bezuinigd door 

groensoorten die intensief beheerd moeten worden om 

te vormen naar een type met lagere beheerkosten. 

Voorbeelden daarvan zijn: heesters kunnen worden 

vervangen door grassoorten of wisselperken door 

struikrozen. Aan de hand van criteria wordt bepaald of 

groen omgevormd kan worden, behouden moet blijven, 

gerenoveerd en/of heringericht moet worden. De 

volgende criteria zijn daarbij van belang: 

 Is een andere functie mogelijk? 

 Is een groensoort met lagere kosten mogelijk? 

 Voldoet de technische kwaliteit? 

 Is gehele vervanging nodig? 

 Is de locatie sociaal onveilig? 

 

. 

Beste wijkbewoners 

denkt u aan de bijeenkomst groen onderhoud 

van de gemeente op 21 juni bij zaal de Hook? 
 

 

http://www.weert.nl/
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DE TOEKOMST VAN WEERT-MIDDEN 

In 2016 stellen de gemeente Weert en Wonen Limburg 

samen met u een  toekomstplan voor Weert- Midden op. 

Dit gaat over de wijken Biest, Binnenstad, Fatima, Groene-

woud en Leuken. In dit plan kijken we wat er moet 

gebeuren om te zorgen dat u prettig kunt blijven wonen in 

uw wijk. 
 

WILT U MEEDENKEN? 

Een toekomstplan voor uw wijk maken we niet alleen. Dit 

willen we graag samen met onze inwoners doen. Samen 

kijken we vooruit en bepalen we hoe uw wijk ook in de 

toekomst aantrekkelijk blijft. Als we in beeld hebben hoe 

uw wijk in de toekomst aantrekkelijk blijft, weten we welke 

activiteiten we moeten aanpakken. Ook dit doen we niet 

alleen maar samen met u. Zo blijft u van begin tot eind 

betrokken bij de veranderingen in uw wijk. 
 

BEGINNEN BIJ HET BEGIN 

We willen allereerst een goed beeld vormen van uw wijk.  

Daar horen een paar vragen bij: 

 Waar bent u trots op in uw wijk?  

 Welke ontwikkelingen vindt u positief en kansrijk? 

 Voor welke ontwikkelingen bent u bang? 

 Wat gaat er fout in de wijk? 

 Wat zijn de mindere plekken in uw wijk? 

 Wat moet er zeker voortgezet worden? 
 

Zo krijgen we een totaalbeeld van kwaliteiten, problemen, 

kansen en bedreigingen waar we samen met u, de wijk-

bewoners en professionele partijen mee aan de slag 

kunnen. 

 

ECOLOGISCHE KWALITEIT VERHOGEN, 

BIODIVERSITEIT VERBETEREN 

Naast het terugbrengen van de onderhouds-

kosten zijn nog enkele andere doelstellingen 

belangrijk. Zoals het verbeteren van de kwaliteit 

van het groen, vergroten van de biodiversiteit 

en behalen van ecologische doelstellingen. 

Deze doelen betrekt de gemeente bij de aan-

passingen aan het openbaar groen. Dit kan 

betekenen dat bloemperken worden vervan-

gen door bloemrijke mengsels met gras. Of 

grasvelden worden nog maar een paar keer in 

het groeiseizoen gemaaid. 

 

GEEF UW MENING TIJDENS DE BIJEENKOMSTEN 

Uw mening is belangrijk voor het slagen van de plannen voor het 

openbaar groen. Daarom nodigt de gemeente u uit om naar een van 

de bijeenkomsten te komen. Daar krijgt u informatie over de 

aanpassingen in het openbaar groen in uw wijk of dorp. De 

gemeente licht toe wat de reden is voor de veranderingen, wat de 

criteria en doelstellingen zijn om keuzes te maken. Ook licht de 

gemeente dan toe welke voorlopige keuzes er zijn gemaakt en 

waarom. Daarnaast legt de gemeente uit wat er gaat gebeuren, wat 

de gevolgen zijn van de wijzigingen, maar ook wat het voordeel is. 

Daarna gaat de gemeente er samen met u over in gesprek. Na afloop 

van alle bijeenkomsten neemt de gemeente de input van iedereen 

mee in de beoordeling en opstelling van het definitieve plan. 

VERZOEK  

Wilt u met minimaal 5 wijkbewoners uit uw omgeving in 

gesprek gaan over uw wijk aan de hand van bovenstaande 

vragen? 

U kunt zelf kiezen hoe u dit het liefste doet. Een paar 

suggesties: vragen via een mail, een wijkwandeling maken 

en samen de vragen bespreken, foto’s of filmpje maken, 

een facebook pagina starten waar u mensen uitnodigt om 

op bovenstaande vragen antwoord te geven, etc.  
 

WANNEER 

Van maandag 11 april tot en met vrijdag 22 april heeft u 

de tijd om de informatie op te halen. Tijdens deze dagen 

zijn meerdere bewoners in de wijk van Weert-Midden 

tegelijkertijd aan de slag om een beeld te vormen over de 

wijk. Samen aan de slag om een goed toekomstplan voor 

de wijk op te stellen.  Via diverse kanalen is er deze dagen 

extra veel aandacht voor het toekomstplan van Weert-

Midden in het algemeen en uw wijk in het bijzonder. 
 

WAAR RESULTATEN AANLEVEREN 

Uiterlijk maandag 25 april kunt u uw informatie afgeven bij 

de balie van het Stadhuis aan de Wilhelminasingel 101, ter 

attentie van Marian Arts  of rechtstreeks mailen naar 

M.arts@weert.nl 
 

PRIJS 

De persoon die met het grootste aantal bewoners uit 

zijn/haar wijk gesproken heeft (lijst met namen, 

emailadressen en handtekening bijvoegen), ontvangt een 

leuk geldbedrag om een barbecue of ander passend 

feestje te organiseren voor deze groep mensen. 

 

Half april werd onderstaande brief rondgestuurd via verschillende kanalen. De wijkraad vindt ook dat 
we als buurtbewoners zelf aan onze toekomst moeten werken en niet alleen in een kort tijdsbestek. 
Daarom als u een goed idee heeft voor de toekomst in onze wijk laat het ook aan ons weten, wij zullen 
dan de gemeente daarvan in kennis stellen. Helaas kan er nu geen prijs meer worden uitgereikt.   

 

mailto:M.arts@weert.nl
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ACTIVITEITEN ROND PARK DE WEIJER 

Tijdens de modderdagen ontdekken de kinderen wat 

modder is en spelen ze met de elementen water en zand. 

 

Willen jullie ook een keer komen spelen met modder? 

Dat kan op: 

 dinsdag 28 juni  

 woensdag 29 juni 

 vrijdag 1 juli. 

 

OP 29 JUNI IS HET NATIONALE MODDERDAG, 

WIJ MAKEN ER EEN MODDERWEEK VAN!!!  

Zowel de kinderen van kinderdagverblijf Water-

wereld, peuteropvang Dolfijn als van de buiten-

schoolse opvang Waterval kunnen genieten van een 

“blubberig goed” programma. 
 

LEKKER VIES WORDEN MAG TIJDENS DE MODDERDAGEN  
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IN WEEK 26 

 
De kinderen van 0-4 jaar zijn welkom 

van 10.15 tot 11.00 

De kinderen van 4-12 jaar zijn welkom 

Van 15.45 tot 16.45. 

 

 

Tot ziens op kinderdagverblijf Waterwereld, 

Peuteropvang Dolfijn en BSO Waterval 

 

 



 
  

Donderdag 12 mei 2016 was het verkeersdag op 

school Aan de Bron. Vanaf half negen was verkeer 

in al zijn facetten het onderwerp in de klas. 

 

Eerst kwamen de BOA’s uitleg geven, ook de wijkagent gaf 

acte de presence. Om 10 uur ging iedereen naar buiten, 

waar  toespraken werden gehouden door de directeur en 

ook wethouder Litjens was aanwezig om het stopverbods-

bord op de weg te onthullen, dat deed hij vanuit de hoog-

werker van de brandweer. De politie en brandweer gaven 

met enkele voertuigen demonstraties en de kinderen 

konden in de wagens kijken en vragen stellen. 

De wijkraden van de Biest en Groenewoud en andere 

buurtbewoners hadden de taak om de kinderen de grond-

beginsels van het fietsbanden plakken bij te brengen. Ook 

in de namiddag stonden de lessen in het teken van het 

verkeer. 
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VERKEERSDAG OP AAN DE BRON 
 



 
  

Van 31 mei tot en met 3 juni werd 

de Avond4daagse gehouden. 

Dit jaar georganiseerd door 5 

wijkraden: Leuken, Groenewoud, 

Biest, Graswinkel en Moesel. 

 

Ondanks dat de tweede dag moest 

worden afgelast vanwege onweersdrei-

gingen, was de Avond4daagse een leuk 

evenement. Op vrijdag werd afgesloten 

met een leuk feest. 

Voor meer foto’s zie biestblog.nl 

 

 

AVOND4DAAGSE  
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Iedere dinsdag bent u vanaf 17.00 uur welkom bij het Eetpunt in het trefcentrum van PSW 

aan de Graafschaphornelaan 88 (ingang achterzijde) 

 

EETPUNT AAN DE BRON 
 

Kosten € 5,50 p.p. voor een heerlijke gezonde warme maaltijd. 
 

S.v.p. tevoren opgeven bij Wilma van Ratingen via 06-57548642 

(op maandag- en dinsdagavond en donderdagmorgen) of per e-mail t.trefcentrumweert@pswml.nl 
 

Na de maaltijd is er een vrije inloopavond met gezellige spellen. Graag tot ziens. 

 

mailto:t.trefcentrumweert@pswml.nl


  

Vrijwilligers hebben zaterdag 7 mei hun handen uit hun mouwen gestoken en geholpen 

bij het planten van bomen en het plaatsen van 3 zitbanken in het nieuwe park De Weijer. 
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De wijkraad had aan de zijde van de Graafschap 

Hornelaan een tentje  opgezet met koffie en thee. Daar 

werd door de werkers uitgerust en konden bezoekers 

worden ontvangen. De bezoekers kregen informatie over 

de ontwikkeling van het park en de plannen van de 

gemeente voor Weert Midden en hoe daar zelf plannen 

voor aan te dragen. De mensen konden een enquête 

invullen en een praatje maken. Mogelijk door het warme 

weer viel de belangstelling enigszins tegen. Volgende keer 

beter. In ieder geval zijn de doelen voor die dag bereikt 

en zijn we weer een stukje verder in de ontwikkeling van 

ons park. In het najaar worden weer nieuwe gewassen en 

bomen geplant en ook dan is iedereen welkom. Meer 

tussentijdse informatie over Wejerhoof op biestblog.nl. 

 

ACTIVITEITEN ROND PARK DE WEIJER 
 

De 9 geplante bomen zijn door de werkgroep De Weijer 

gekocht bij de Takgroep in Nederweert. 

Lei en Leny van de Takgroep hebben als geste nog een 

haag, 4 bijzondere struiken en een zitbank geschonken. De 

andere 3 zitbanken zijn afkomstig van Berloheem. De 

houten onderdelen van deze banken zijn door Ronald 

Duits Schilderwerken belangeloos voorzien van een 

nieuwe verflaag. 

 

Het was zeer warm die dag en menig zweetdruppeltje 

werd weggeveegd. Daar de bomen laat in het voorjaar 

geplant zijn hebben ze veel water nodig om de zomer 

door te komen. Er is een rooster opgesteld dat de taak-

verdeling regelt voor de nodige watervoorziening. 

 

 



 
 

 
  

(LEEFBAARHEIDS)AGENDA 2016 VOOR DE WIJK BIEST 
 

1. Het Wijkfeest op 26 JUNI (in samenwerking met wijkraad Groenewoud). 

2. De Buitenbioscoop op 10 SEPTEMBER (in samenwerking met wijkraad Groenewoud). 

3. Aanleg wijkpark aan de Graafschap Hornelaan. 

4. Avondvierdaagse (in samenwerking met wijkraad Leuken en wijkraad Groenewoud). 

5. Project “Bevorderen Zelfredzaamheid”. 

Al deze projecten worden uitgevoerd onder voorbehoud van onvoorziene beslissingen over eventuele subsidies. 
 

Vergaderdata wijkraad de Biest: (5 april, 10 mei, 14 juni,) 19 juli, 6 september, 18 oktober en 29 november. 

Wilt u weten hoe het toegaat op een vergadering en wat er wordt besproken, meld u dan even aan bij het 

contactpunt van de wijkraad, ( wijkraaddebiest@outlook.com ) dan laten wij u weten op welke locatie de 

vergadering zal plaatsvinden. 
 

Wijkblad: Deadline inleveren kopij: 18 juli 2016. Het blad verschijnt begin september. 
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Woont u in de wijk Biest en vindt u het leuk uzelf voor te stellen? Stuur tekst en foto naar de redactie. Max 400 woorden. 

VOLG DE ONTWIKKELINGEN VAN PARK DE WEIJER: 

http://biestblog.nl/ 

Kijk op de pagina van de wijkraad. Kijk bij ”park” 

 

Er zijn plannen om een verzameling van foto’s van mensen van 

de Biest en anekdotes over mensen van de Biest en omstreken te 

maken, ook de bijnamen van de mensen die op de Biest 

wo(o)n(d)en kunnen worden verzameld. Later wellicht kunnen de 

gegevens worden verwerkt en misschien in boekvorm worden 

uitgegeven.  

Wie kan ons aan gegevens helpen en wie zou het leuk vinden om 

mee te werken om alles te sorteren en te verwerken en samen 

met anderen aan een boek te werken? Als voorbeeld 

onderstaande foto, wie kent deze mensen? Hoe heetten ze, waar 

woonden ze, wat was het beroep en wat is er nog meer te 

vertellen. 

 

 

INFO GEVRAAGD 
 

Voor inlichtingen neem contact op met Paul Vanderfeesten, paul.vanderfeesten@gmail.com of 06-48550274  

 

 

mailto:paul.vanderfeesten@gmail.com


 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN MAILADRESSEN: 

 

Politie en/of wijkagent John Vranken 

tel. 0900-8844 

email: john.vranken@politie.nl 

 

Meldpunt Jeugdoverlast 

tel. 0900-8844 

meld misdaad anoniem tel. 0800 7000 

 

Punt Welzijn, opbouwwerker Bouke Kouters 

Tel. 06-11772996 

email: b.kouters@puntwelzijn.nl 

 

Gemeente Weert: 0495 575000 

Voor uw klacht, melding of opmerking 

het telefoonnummer van de gemeente. 

U wordt doorgeschakeld met de juiste persoon. 

 

U kunt ook via de website weert.nl een digitaal 

klachtenformulier invullen. 

 

Heeft u een SMARTPHONE? 

Dan kunt u de app “METONSINWEERT” 

Gebruiken bij een klacht 

over de openbare ruimte. 

U kunt dan meteen een foto meesturen. 

 

WHATSAPP GROEP 

BUURTPREVENTIE BIEST  
 

De whatsapp groep buurtpreventie Biest zoekt nog 

steeds mensen die mee willen doen. Meld u aan op 

biestblog.nl via de pagina wijkraad, buurtpreventie, 

aanmelden. 

 

SAMEN MAKEN WE DE WIJK VEILIGER! 

 

De spelregels 

 Deelnemers zijn minimaal 18 jaar oud. 

 Deelnemers zijn woonachtig in de wijk de Biest. 

 WhatsApp is een burgerinitiatief. 

 De politie komt alleen in actie via een melding bij 112 

of 0900-88444. 

 Laat door middel van een WhatsApp bericht aan 

elkaar weten of 112 al gebeld is! 

 Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, 

discrimineren en dergelijke. 

 Speel geen eigen rechter en overtreed geen 

regels/wetten. 

 Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen 

toegestaan voor het verstrekken van een signalement 

wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van 

meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, 

huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed 

beschreven worden. 

 Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type 

en het kenteken. 

 Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het 

voor bedoeld is en niet voor onderling 

contact/privéberichten. 

 Door deelname aan What's app buurtpreventie wordt 

uw mobiele telefoonnummer bekend bij alle 

deelnemers aan de groepen waarin uzelf ook zit. U 

gaat hiermee door aanmelding akkoord. 

 De wijkraad is niet verantwoordelijk voor misbruik of 

het falen van de buurtpreventie What'sapp groepen 

en kan hier ook niet op worden aangesproken. 

 

DE BUITENBIOS 2016 ZAL DIT JAAR GEHOUDEN 

WORDEN OP 10 SEPTEMBER IN HET PARK AAN DE BRON 
 

mailto:john.vranken@politie.nl
mailto:b.kouters@puntwelzijn.nl

